Copenhagen Network A/S
Adresse:
Copenhagen Network A/S
c/o Beierholm A/S
Gribskovvej 2
2100 København Ø

SELSKABSMEDDELELSE	
  NR.	
  208	
  
11.	
  maj	
  2015	
  

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015
Copenhagen Network A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2015.

Begivenheder efter udløb af regnskabsåret 2014
Ved selskabsmeddelelse nr. 199 af 31. januar 2015 blev det meddelt, at selskabets
daværende administrerende direktør Troels Lind stoppede med udgangen af januar 2015.
Bestyrelsen udnævnte samme dag bestyrelsesmedlem Jesper Aagaard til administrerende
direktør. Jesper Aagaard honoreres ikke særskilt for varetagelse af posten som
administrerende direktør.
Bestyrelsen arbejder som tidligere oplyst med to planer. Den ene er en mulig solvent og
struktureret nedlukning af Copenhagen Network. Den anden er at undersøge muligheden
for at Copenhagen Network tilføres en ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig
hovedaktionær. De første henvendelser er modtaget. Processen er dog i et tidligt stadie og
vi kan på nuværende tidspunkt intet oplyse om hvem der tales med og hvad dialogen går
ud på. Ligesom der ikke er nogen garanti for, at drøftelserne vil resultere i, at Copenhagen
Network tilføres en ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær.
Selskabet har i henhold til selskabsmeddelelse nr. 202 af 13. marts 2015 udloddet et
udbytte på DKK 1,12 pr. aktie, svarende til et udbytte på DKK 40,1 mio.
Af selskabsmeddelelse nr. 205 af 23. april 2015 fremgår det, at Copenhagen Network A/S
og j2 Global Irland Limited har besluttet at udskyde beregningen af den endelige
købesum således at denne nu skal foreligge inden udgangen af maj måned 2015. Tidligere
var det hensigten at beregningen skulle foreligge senest 120 dage efter handlens
gennemførelse den 22. december 2014. Den endelige regulering for gæld og
arbejdskapital er således udskudt tilsvarende.

Udskydelsen er alene en praktisk foranstaltning idet det er fundet hensigtsmæssigt at
vente med den endelige kalkulation indtil der foreligger reviderede årsrapporter for de
frasolgte datterselskaber.
År 2015 anvendes til at få diverse mellemregninger på plads med køber og sikret at alle
forhold omkring handlen håndteres bedst muligt.
På generalforsamlingen den 29. april 2015 blev det besluttet at reducere antallet af
bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 3 hvorved den rullende årlige besparelse vil udgøre DKK
150.000.

Forventninger til 2015
Ledelsen fastholder forventningerne for regnskabsåret 2015. Det forventes således at
resultat før renter og skat (EBIT) ligger i niveauet DKK -2 mio. før eventuel regulering af
købesum.
Derudover vil årets resultat være påvirket af, hvordan den endelige regulering af
købesummen overfor j2 Global Ireland Limited bliver realiseret.
Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle
resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger
uden for Copenhagen Networks kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling
afviger væsentligt fra forventningerne.
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